
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
II Niedziela Adwentu  

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  
Najświętszej Maryi Panny  

8 grudnia 2019 roku 

1. Biuro parafialne czynne będzie w środę i w piątek od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Spotkanie formacyjne dla ministrantów starszych i lektorów w środę o 18:40. Spotkanie 

formacyjne dla ministrantów młodszych w piątek o godz. 18:45.  
3. Spotkanie Kręgu biblijnego w domu parafialnym, w środę o godz. 19:15.  
4. W trwającym Adwencie we wtorki, środy i czwartki sprawowane będą Msze św. wotywne o 

Najświętszej Maryi Pannie czyli, tzw. roraty (godz. 18:00). Ksiądz Proboszcz zaprasza na nie 
szczególnie dzieci przygotowujące do I Komunii Świętej, licząc na to, że dzieci wraz z opie-
kunami pojawią się na roratach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dzieci zachęca się do 
przyjścia na roraty z lampionami. Informuję, że dzień spowiedzi adwentowej w naszej para-
fii, zaplanowany został na czwartek 19 grudnia br. 

5. W czwartek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 
18:00. Rodziców proszę o przypominanie młodzieży o spotkaniu.  

6. Wyjazd na jarmark adwentowo-bożonarodzeniowy do Pragi, będzie miał miejsce w najbliż-
szą sobotę 14 XII. Autokar podstawiony zostanie o godz. 9:30 na przystanku przy ul. 
Orzeszkowej przy Dworze Czarne (powrót ok. 21:30). Osoby zapisane proszone są o podanie  
adresu i nr Pesel do ubezpieczenia.  

7. W zakrystii do nabycia są świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Duże świece są po 
15 zł, a małe po 6 zł.  

8. Wolne intencje mszalne są w poniedziałek, wtorek, środę i piątek.  
9. Dzisiaj po Mszach św. Odbywa się doroczna akcja charytatywna pn.: „Pomoc Kościołowi na 

Wschodzie”. Darem serca możemy wesprzeć katolików żyjących w krajach dawnego Związ-
ku Radzieckiego.  

10.Za tydzień III niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę, przeznaczone są na cele inwesty-
cyjne.  

11. W ub. wtorek odbyło się spotkania Rady Parafialnej. Pośród omawianych tematów podjęto 
między innymi następujące kwestie: podsumowaliśmy czas misji świętych i odpustu para-
fialnego; omówiony został aktualny stan prac związanych z wystrojem naszej świątyni wraz 
z planami na rok przyszły; przedstawione zostały wskazania po wizytacji gospodarczej (zw-
łaszcza dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego kościoła i domu parafialnego); członkowie 
Rady zapoznali się z kolejnym tomem kroniki parafialnej (rok 2018); omówiono plan wizyty 
duszpasterskiej wraz z tematyką spotkania proboszcza z rodzinami; ustalono dzień strojenia 
kościoła przed świętami na piątek 20 XII o godz. 19:00; poruszona została kwestia zbiera-
nia tacy w dni powszednie, które nie są świętem kościelnym - ustalono, że w bardziej uro-
czyste i ważne dni jak np rekolekcje, a także gdy gromadzi się większa liczba wiernych, taca 
będzie zbierana tak jak do tej pory przez członków Rady Parafialnej oraz inne osoby, które 
zechcą włączyć się w taką posługę; podjęto także uchwałę, że od tego roku opłatki nie będą 
roznoszone po domach, a będzie się można w nie zaopatrzyć w niedziele Adwentu po Msza-
ch św. pod chórem (ofiary składane przy tej okazji, przeznaczone będą na prace wykonywa-
ne w kościele); przedstawiony został stan zbierania ankiet nt życia i działalności duszpaster-
skiej ks. Jerzego Gniatczyka.  



12. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich („Gość Niedzielny” 
6 zł; „Niedziela” po 5 zł).  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

======================================================= 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
GAŁEK Damian Adam stanu wolnego z parafii tutejszej oraz PUŁAWSKA Agnieszka Katarzyna  
stanu wolnego z parafii tutejszej – zapowiedź II.  

======================================================= 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 8 - 15 XII 2019 r.  

Niedziela: 8 XII – II Niedziela Adwentu - Uroczystość  
        Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Grażyny Duszy w 1. rocznicę śmierci  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Haliny Wójcik, Eugeniusza, Władysława, Zbigniewa,  
    ks. Jerzego i zmarłych rodziców z obu stron  
Godz. 12:30  - W intencji śp. Krystyny Dziarmagi od rodziny z Skąśnej Górnej 

Poniedziałek: 9 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Wtorek: 10 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Środa: 11 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Czwartek: 12 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Jacka Potrzeszcza w 7. rocznicę śmierci  

Piątek: 13 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Sobota: 14 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych rodziców i teściów w kolejna rocznicę śmierci  
    śp.: Józefa i Zofii Modelskich oraz Krystyny i Stanisława Walczaków  

Niedziela: 15 XII – III Niedziela Adwentu 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Bogumiły i Henryka Muratów  
Godz. 11:00  -  W intencji Dominika Budzyńskiego w 12 rocznicę urodzin  
    z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o nie na dalsze życie  
    oraz rozpoznanie powołania i życie z nim zgodne  
Godz. 12:30  - W intencji śp. Heleny Pajączek w 1. rocznicę śmierci 


